
 
ZAPISNIK 

  sa  9. sjednice Upravnog vijeća održane  05.07. 2022. 
   u 16:00 sati, u objektu  Badalićeva 24 
 
Nazočni :  Matea Čukušić,  Dijana Ikanović i Mila Marina Burger, 
Martina Kokot, zamjenica ravnateljice Martina Burazer, tajnica Vanja Miloš, osoba za zaštitu 
dostojanstva Josipa Bošković, Ana Mojčec Kokolek- odgojitelj, voditeljica računovodstva 
Draženka Josipović putem video poziva 
Nenazočni: Martina Podboj 
 
                                
       D n e v n i   r e d :    

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 1. telefonske sjednice Upravnog vijeća 
3. Saslušanje djelatnika koji su iskazali želju za dolazak na sjednicu Upravnog vijeća 

(osoba za zaštitu dostojanstva J. Bošković, odgojiteljica Ana Mojčec-Kokolek, 
voditeljica računovodstva Draženka Josipović) 

4. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskih planova za 
2022. 

5. Sporazumni prestanak radnog odnosa sa v.d. ravnateljicom Lidijom Redžepović i 
donošenje odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Vrtića od 21.07.2022. 

6. Razmatranje i donošenje odluke po žalbama na rezultate upisa za pedagošku godinu 
2022/23. 

7. Razmatranje i donošenje Programa odgojno obrazovnog rada ljeti 2022. 
8. Razmatranje i donošenje odluke o proširenju kapaciteta vrtića za 2 odgojne skupine, te 

povećanja upisne kvote djece  
9. Razmatranje i donošenje odluke o prenamjeni dva prostora vrtića za 2 odgojne skupine 

te vezano uz to: 
- Donošenje odluke o izvođenju građevinskih radova na adaptaciji prostora 
- Donošenje odluke o adaptaciji sanitarnih čvorova 
- Donošenje odluke o uređenju prostora za boravak djece na zraku 
- Donošenje odluke o nabavi namještaja i ostale opreme  za proširenje kapaciteta 

10. Razmatranje i donošenje odluke o povećanju broja zaposlenika zbog povećanja 
kapaciteta vrtića 

11. Razmatranje i donošenje odluke o potrebi raspisivanja natječaja za nova upražnjena 
radna mjesta zbog povećanja kapaciteta vrtića 

12. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa povodom raspisanih 
natječaja za radna mjesta na određeno vrijeme spremačica i  zdravstvene voditeljice 

13. Pitanja i prijedlozi 
 

 
 

Ad.1. 
 Zapisnik sa 7.  sjednice Upravnog vijeća koji su članice dobile putem maila, nakon 
provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen. 
 
Ad. 2. 
 Zapisnik sa 1 . telefonske sjednice Upravnog vijeća koji su članice dobile putem 
maila, nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen. 



 
Ad.3. 
 Predsjednica Upravnog vijeća kao predstavnica zaposlenika vrtića obavijestila je 
radnike o očitovanju sindikalne povjerenice, njezinog dopisa i dopisa udruge Sidro. Zbog 
mnogo navoda koji nisu točni mnogi radnici su se željeli očitovati. Na poziv predsjednice 
Upravnog vijeća  svoja  očitovanja Upravnom vijeću dale su radnica koja je poslala pisano 
očitovanje, osoba za zaštitu dostojanstva i vod. rač. kao predstavnik ostalih radnika. 
  
Ad. 4.  
 Voditeljica računovodstva je izvijestila da se do sada davalo izvješće o rezultatima 
poslovanja vrtića u 6 mjeseci, a sada se dostavlja izvješće o izvršenju financijkog plana tj. 
koliko je sredstava realizirano u odnosu na planirano za razdoblje prvih 6 mjeseci 2022. te je 
dogovoreno da će se o istom raspravljati na idućoj sjednici u zakonskom roku  za to jer se 
prvo do 10.07. predaje financijski izvještaj za 6 mjeseci, a do 15.07. mora biti gotov Izvještaj 
o izvršenju kojeg nakon toga usvaja Upravno vijeće. O terminu sjednice članice će biti 
pravovremeno obaviještene. 
 
 
Ad. 5. 
 Članice jednoglasno prihvatile zamolbu te će se sa Lidijom Redžepović sklopiti 
sporazum o prestanku radnog odnosa sa danom 20.07.2022. 
 U temelju odredbi čl. 43 i 54.st.2 Statuta Dječjeg vrtića „Trešnjevka“, te odredbi čl.37 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN:10/97.,107/07.,94/13.,89/19 i 57/22) 
Upravno vijeće u svrhu funkcioniranja svih procesa u ustanovi jednoglasno je imenovalo 
Martinu Burazer koja radi na radnom mjestu stručne suradnice logopedinje za vršiteljicu 
dužnosti ravnatelja od 21.07.2022. godine.  
 
 
Ad.6. 
  
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku da se 
1. roditeljima koji ne ispunjavaju uvjete tj. nemaju 31.08 godinu dana dostavi odluka da 
se žalba odbija i potvrđuje odluka Komisije s obrazloženjem da ne ispunjava uvjete 
točke. 1.1 Obavijesti  tj. da do 31.08.2022. ne navršavaju godinu dana 
2. roditeljima koji imaju 0 bodova dostavi  odluka da se žalba odbija i potvrđuje odluka 
Komisije s obrazloženjem da je iz priložene dokumentacije razvidno da ostvaruju 0 
bodova. 
3. roditelji koji nisu predali zahtjev za naš vrtić niti A niti B lista se žalba odbija i 
potvrđuje odluka Komisije s obrazloženjem da je Komisija za upis DV Trešnjevka ne 
može razmatrati žalbe ako zahtjev za upis nije podnesen u DV Trešnjevka 
4. roditelji koji su podnijeli zahtjev, a mi smo im B  opcija da se žalba odbija i potvrđuje 
odluka Komisije s obrazloženjem da je Vrtić nema dovoljno slobodnih kapaciteta te da 
su ostala neprimljena djeca sa A list. 
5. roditelji koji imaju 10 bodova i stariju djecu po dobi da se žalba usvaja i ukida 
Odluka Komisije za upis- 9 zahtjeva. 
6. roditelji koji imaju 10 bodova da se žalba odbija i potvrđuje odluka Komisije s 
obrazloženjem da je Vrtić u koordinaciji sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i 
mlade dogovorio povećanje kapaciteta vrtića prenamjenom prostora atrija vrtića u sobe 
dnevnog boravka djece. Tijek građevinskih radova  i nabavu opreme teško je 
predvidjeti, ali po završetku radova roditelji će biti pozvani na potpisivanje ugovora. 



 
Ad.7. 
 Članice jednoglasno usvajaju Plan  i program odgojno-obrazovnog rada za ljeto 
2022. 
 
Ad.8. 
 
 U sladu s dopisom Gradonačelnika Grada Zagreba od 23.06.2022. kojim bi se 
povećao broj upisane djece i uvažio što veći broj zahtjeva  u Dječjem vrtić „Trešnjevka“ 
postoji mogućnost prenamjene dviju atrija u prizemlju i na I. katu u sobe dnevnog 
boravka djece.  
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku o proširenju  kapaciteta 
vrtića za 2 odgojne skupine s novom pedagoškom godinom 2022/2023. 
 
Ad. 9. 

 Da bi što prije mogli početi radovi na prenamjeni prostora potrebno donijeti 
odluke o jednostavnoj nabavi. 
 Članice jednoglasno donose odluke o : 

- izvođenju građevinskih radova 
- adaptaciji postojećih sanitarnih čvorova 
- nabavi namještaja i didaktike 
- uređenu prostora za boravak djece na zraku 
-  (svaka stavka do 70.000,00 kn) 

 
 
 
Ad.10. 
 V.d. ravnateljica izvijestila je članice da se sa prenamjenom prostora u  2 sobe 
dnevnog boravaka, te povećanjem broja djece u postojećim jasličkim i vrtićkim 
skupinama (iznad Državnog pedagoško standarda)  javlja potreba za dodatnim 
zapošljavanima radnika te da će gradski proračun sve povećane troškove koji proizlaze 
iz dodatnih organizacijski potreba financirati. 
 Članice jednoglasno donose odluku o potrebni zapošljavanja 4 odgojitelja na 
neodređeno vrijeme, 2 odgojitelja zbog povećanog broja upisane djece na neodređeno 
radno vrijeme, 1 spremačicu na neodređeno radno vrijeme, 1 stručni suradnik 
rehabilitator na neodređeno radno vrijeme, 5 pomoćnih radnika za njegu skrb i pratnju 
na određeno radno vrijeme, te 1 administrativno računovodstvenog radnika na 
neodređeno radno vrijeme.  
 
Ad. 11. 

 Kako bi se omogućio početak nove pedagoške godine, te je za ta radna mjesta 
potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za nova radna mjesta u skladu sa 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju koja će se dostaviti Gradskom uredu za 
obrazovanje sport i mlade na suglanost. 
 Članice jednoglasno donose odluku o potrebni raspisivanja natječaja za  4 
odgojitelja na neodređeno vrijeme, 2 odgojitelja zbog povećanog broja upisane djece, 1 
spremačica, 1 stručni suradnik rehabilitator, 5 pomoćnih radnika za njegu skrb i pratnju 
na određeno radno vrijeme, te 1 administrativno računovodstveni radnik na neodređeno 
radno vrijeme. 
 Ad.12. 



 
Članice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice i donose 

odluku da se sa Snježanom Gačić zasnuje radni odnos  na određeno vrijeme od 06.07.2022. 
do povratka na rad  FinkeSlavulj. 

Članice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice i donose 
odluku da se sa Žanom Pijetlović zasnuje radni odnos  na određeno vrijeme od 06.07.2022. do 
povratka na rad  Ljiljane Smontara. 
 Radnici Žani Pijetolovi koja je radila na temelju odluke ravnatelja u zamjeni za 
Ljiljanu Smontara  prestaje radni odnos zbog okončanja natječaja i donošenja odluke 
Upravnog vijeća.  
 
Ad.13. 
Nije bilo pitanja i prijedloga. 
 
Sjednica završena u 18.20. sati. 
 
       Predsjednica Upravnog vijeća 
 
       Martina Kokot 
 
 
 
KLASA:601-02/22-05/08 
URBROJ:251-598-04-22-02 
ZAGREB, 05.07.2022. 
 


